สวนที่ 3
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดศึกษาวิเคราะหทบทวนบริบทที่เกี่ยวของ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ ระดั บประเทศ ประกอบด วย ยุ ทธศาสตร ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม บทภายใต ยุ ทธศาสตร ชาติ
(พ.ศ.2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 25602564 นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว า ด ว ยความมั่ น คงแห งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรั ฐ บาล
(พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) แถลงตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) เปาหมายที่ 4 เปาหมายดานการศึกษา แผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 นโยบายและ
จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการ
ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กำหนดเป น กรอบแนวทางในการจั ด ทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำ
คำของบประมาณรายจายประจำป) ดังนี้
วิสัยทัศน
การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรับการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. สงเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพื้นที่อยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
2. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหสอดคลองกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
3. สงเสริม สนับสนุนการสรางโอกาส และความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาอยางทั่วถึง
ตามศักยภาพของผูเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
4. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของ
ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สงผลตอการพัฒนาทักษะที่จำเปนของผูเรียน
ในศตวรรษที่ 21
คานิยม TEAMWINS
T = Teamwork การทำงานเปนทีม
E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน
A = Accountability ความรับผิดชอบ
M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย
W = Willful ความมุงมั่นตั้งใจทำงานอยางเต็มศักยภาพ
I = Improvement การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ
N = Network and Communication การเปนเครือขายที่มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน
S = Service Mind การมีจิตมุงบริการ

เปาประสงครวม
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. ผูเรียนมีการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษ
ที่ 21
3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเสมอภาค
4. ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่สงผลตอการพัฒนาทักษะ
ที่จำเปนของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
เปาประสงครวม ตัวชี้วัดเปาประสงครวมและคาเปาหมาย
เปาประสงครวม/ ตัวชี้วัดเปาประสงครวม/ หนวยหลัก
* 1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยูในระดับผาน ตามเกณฑ ITA (Integrity &
Transparency Assessment) (ศปท.)
* 2. รอยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอย
ละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (สช.)
* 3. รอยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
แตละภาคเรียน เพิ่มขึ้น
* 4. จำนวนประชาชนเขาถึงหลักสูตร/สื่อ/แหลงเรียนรูที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) (กศน.)
* 5. รอยละของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ สามารถนำผลการพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงาน (สคบศ./
กศน./สช.)
* 6. รอยละของขาราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอื่น
พนักงานราชการ และลูกจาง ทีไ่ ดรับการพัฒนาสมรรถนะ สามารถนำผล
การพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงาน (สอ../ศทก./กศน./สช./ก.ค.ศ.)
* ปรากฏรายละเอียดตัวชี้วัดในภาคผนวก
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คาเปาหมาย
ป 2564
ไมนอยกวา 85 คะแนน
รอยละ 50
รอยละ 39 ขึ้นไป
10,000,000 คน
รอยละ
80
รอยละ
80

ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงคและกลยุทธรายประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เปาประสงค
กลยุทธ
1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และ 1. ปลูกฝงคานิยมและหลักคิดที่ถูกตองเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพ
สมรรถนะการเรียนรูที่จำเปนใน สถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
ศตวรรษที่ 21 สอดคลอง
เหมาะสมกับการเสริมสราง
2. ยกระดับและสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และ
ความมั่นคงในแตละบริบท
พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู/วิขาชีพ ดวยศาสตรพระราชาและตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตาม
ตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อ
ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว)
3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ
เปาประสงค
กลยุทธ
1. ผูเรียน ขาราชการ ครู และ
1. พัฒนาทักษะแรงงานฝมือตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะ ในพื้นที่และภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ทองเที่ยว
ที่ตอบสนอง ความตองการของ พื้นที่เมืองนาอยูอัจฉริยะ)
ตลาดแรงงานและการแขงขันของ 2. สงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศ
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรูและการอาชีพรูปแบบใหมผาน
ระบบดิจิทัล
3. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และ
พัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
เปาประสงค
กลยุทธ
1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะและ
1. พัฒนาการจัดการศึกษา โดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็ม
สมรรถนะการเรียนรูที่จำเปนใน
ศึกษา
ศตวรรษที่ 21
2. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอยางเปน
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ระบบผานประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติ
มีสมรรถนะที่สงผลตอการพัฒนา 3. สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะ
ทักษะที่จำเปนของผูเรียนใน
ชีวิต ที่เทาทันและสามารถอยูรวมในสังคมศตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21
4. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลรองรับการเรียนรูรูปแบบใหมและการ
พัฒนาสมรรถนะที่จำเปนของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21
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ประเด็นยุทธศาสตร สป. 3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
เปาประสงค
กลยุทธ
3. หนวยงานและสถานศึกษามี 5. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางหลักคิดและทัศนคติที่
กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะที่พึง ถูกตองดานระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปน
ประสงคและปรับเปลี่ยน
พลเมือง
พฤติกรรมใหเปนมิตรกับ
6. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใชภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม)
สิ่งแวดลอม
ตอยอดการเรียนรูและการประกอบอาชีพ
7. สงเสริมกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักในการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวม
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
เปาประสงค
กลยุทธ
1. ผูเรียนไดรับโอกาสทาง
1. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาที่มีคุณภาพ อยางทั่วถึง การศึกษาตามอัธยาศัย ใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนที่มี
และเสมอภาคดวยรูปแบบ
คุณภาพไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และกลุมเปาหมาย
หลากหลาย
2. สงเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกตและสื่อการเรียนรูผานระบบ
ดิจิทัลออนไลนแบบเปดที่เหมาะสมตอการเขาถึงและพัฒนาการเรียนรู
ตลอดชีวติ
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค
กลยุทธ
1. หนวยงานมีระบบการบริหาร 1. สงเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต ใชในการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
บริหารราชการ/บริการประชาชน
ตอบสนองความตองการของ
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และฐานขอมูลกลางดาน
ผูรับบริการไดอยางสะดวก
การศึกษา ใหเปนเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เปนปจจุบัน และทันตอ
รวดเร็วโปรงใส ตามหลัก
การใชงาน
ธรรมาภิบาล
3. สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ และการมีสวนรวมกับทุกภาค
สวนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
4. เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับให
สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
5. ปรับปรุงโครงสรางและอำนาจหนาที่ของหนวยงานใหมีความ
ยืดหยุน คลองตัว ไมซ้ำซอน และทันสมัย เอื้อตอการพัฒนา
ประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองคกร
6. พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหมีสวนรวมจัด
กิจกรรมรณรงค เฝาระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต
7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร/ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายรายประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร/
คาเปาหมาย
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายรายประเด็นยุทธศาสตร (หนวยหลัก)
ป 2564
ยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. รอยละของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัด
รอยละ 100
กิจกรรมสงเสริมความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(กศน./สช.)
2. รอยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
รอยละ 50
จังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลา ปตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในสงขลา)
ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (สช.)
* 3. รอยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต
รอยละ 85
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 อาน – เขียน ภาษาไทยได (ศปบ.จชต.)
4. รอยละของผูเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ไดรับการพัฒนา
รอยละ 85
ศักยภาพ หรือสมรรถนะดานอาชีพ สามารถนำผลการพัฒนาไปประกอบ
อาชีพได (กศน.)
* 5. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดหรือภัยคุกคาม
รอยละ 80
รูปแบบใหม มีความรู ทัศนคติที่ถูกตองเพิ่มขึ้น (สช./กศน./สสก.)
ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
6. รอยละของผูเรียนทีผ่ านเกณฑการพัฒนาภาษาตางประเทศ เพื่อการ
รอยละ 80
สื่อสารดานอาชีพ/ ดานการเรียนรู สามารถสื่อสารไดถูกตองมากขึ้น
(กศน./สช.)
7. รอยละของขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ทีผ่ านเกณฑการพัฒนา
รอยละ 80
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารดานอาชีพ สามารถสื่อสารไดถูกตองมากขึ้น
(กศน./สช./สคบศ.)
8. รอยละของผูผานการอบรมเครือขายเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนระดับตำบล
รอยละ 95
(กศน.)
* 9. รอยละของผลงานวิจัยเพื่อสรางความรูสูการพัฒนาการศึกษา
รอยละ 80
ที่เผยแพรตอสาธารณชน (สนย. และทุกหนวยงานในสังกัด สป.)
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ประเด็นยุทธศาสตร/
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายรายประเด็นยุทธศาสตร (หนวยหลัก)
ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษยใหมีคุณภาพ
10. รอยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ
50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (สช.)
11. รอยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แตละภาคเรียน
เพิ่มขึ้น (กศน.)
12. รอยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ไดผานการประเมิน
คุณภาพภายนอกอยูในระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป (สช.)
13. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม (สนย.)
14. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนที่มีความเปนพลเมือง (สนย.)
15. รอยละของผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเทียบกับ
เปาหมาย (สกก.)
16. รอยละของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ สามารถนำผลการพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงาน (สคบศ./
กศน./ สช.)
* 17. รอยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัย (สช.)
* 18. จำนวนระบบดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูแหงชาติ (National
Digital Learning Platform : NDLP) เพิ่มขึ้น (ศทก. : เปาหมาย 10 ระบบ
ภายในป 2565)
19. จำนวนผูใชงานระบบดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูแหงชาติ
(National Digital Learning Platform : NDLP) (ศทก. : เปาหมาย 30,000
คน ภายในป พ.ศ.2565)
* 20. จำนวนระบบคลังความรูที่มีการเชื่อมโยงเขาสูระบบดิจิทัลแพลตฟอรม
เพื่อการเรียนรูแหงชาติ (National Digital Learning Platform : NDLP)
เพิ่มขึ้น (ศทก. : เปาหมาย 6 ระบบ ภายในป 2565)
21. รอยละของหนวยงานและสถานศึกษาจัดกิจกรรมสรางความตระหนักรู
จิตสำนึกและวินัยการบริหารจัดการขยะและอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มคุณภาพสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น (ทุกหนวยงาน/สถานศึกษาสังกัด สป.)
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คาเปาหมาย
ป 2564

รอยละ 50
รอยละ
39 ขึ้นไป
รอยละ 80
×+รอยละ 3
ของป 2562
×+รอยละ 3
ของป 2562
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
2 ระบบ
10,000 คน
3 ระบบ
รอยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร/
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายรายประเด็นยุทธศาสตร (หนวยหลัก)
ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา (* ตัวชี้วัดเปาประสงครวม)
22. จำนวนประชาชนเขาถึงหลักสูตร/สื่อ/แหลงเรียนรูที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) (กศน.)
23. รอยละของผูผานการฝกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำ
ความรูไปประกอบอาชีพ/พัฒนางานได (กศน.)
24. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานเทียบกับเปาหมาย (กศน./สช.)
ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
25. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยูในระดับผาน ตามเกณฑ ITA (Integrity &
Transparency Assessment) (ศปท.)
26. จำนวน ราง กฎหมายลำดับรอง (กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ) ที่ไดรับ
การปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณ (สน./สช./กศน./
ก.ค.ศ.)
27 รอยละของขาราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอื่น พนักงาน
ราชการ และลูกจาง ที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ สามารถนำผลการพัฒนา
ไปใชในการปฏิบัติงาน (สอ../ศทก./กศน./ สช./ก.ค.ศ.)
28. รอยละความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอ
การบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
* 29. จำนวนระบบฐานขอมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการที่
เชื่อมโยงฐานขอมูลรายบุคคลอางอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ระหวางกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานอื่นดานสาธารณสุข สังคม ภูมิ
สารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา (ศทก. : เปาหมาย 6 ระบบฐานขอมูล
ภายในป 2565 :ป 2562 มีอยู 2 ฐานขอมูล)
* ปรากฏรายละเอียดตัวชี้วัดในภาคผนวก
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คาเปาหมาย
ป 2564

10,000,000 คน
รอยละ 85
รอยละ 100

ไมนอยกวา
85 คะแนน
ไมนอยกวา
2 ฉบับ
รอยละ 80
รอยละ 85
1 ระบบฐานขอมูล



(พ.ศ.2561-2565)

แผนปฏิรูปประเทศ

(23 ประเด็นพัฒนา)

แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ
(พ.ศ.2561-2580)

ยุทธศาสตรชาติ
(พ.ศ. 2561 - 2580)

ระดับ 3

1. พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง

ยุทธศาสตรแผนปฏิบัติราชการฯ
สป. ป 2564

2. พัฒนากําลังคน การวิจยั เพื่อสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ

นโยบายหลัก
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม

3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยใหมคี ณ
ุ ภาพ

4. สรางโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา

5. การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา

นโยบายหลัก
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
กระบวนการยุติธรรม
นโยบายเรงดวน
8. การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
10. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน

6. การบริหารจัดการในภาครัฐการปองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

2 = ดานการการบริหารราชการแผนดิน 2.2 ระบบขอมูลภาครัฐมี
มาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล 2.3 โครงสราง
ภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดเร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
2.4 กําลังคนภาครัฐขนาดเหมาะสมและมีสมรรถนะสูง
2.5 ระบบบริหารงานบุคคลดึงดูด สราง รักษาคนดีคนเกง
2.6 จัดซื้อจัดจางคลองตัว โปรงใส มีกลไกปองกันทุจริต
3 = ดานกฎหมาย 3.1 มีกลไกใหการออกกฎหมายเปนกฎหมายที่ดี
และเทาที่จําเปน รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับ
แลวฯ
11 = ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
11.1 ดานการปองกันและเฝาระวัง 11.2 ดานการปองปราม
12 = ดานการศึกษา 12(6) การปรับโครงสรางของหนวยงาน
ในระบบการศึกษาฯ 12(7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู
โดยพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล

20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (แผนยอย
ที่ 3.1) การพัฒนาบริการประชาชน (แผนยอยที่ 3.2) การบริหาร
จัดการการเงินการคลัง (แผนยอยที่ 3.4) การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ (แผนยอยที่ 3.5) การสรางและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ
21. การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (แผนยอยที่ 3.1)
การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ปลูกและปลุก
จิตสํานึกการเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝง
และหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย
ทุกระดับ – สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐใหมีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่สอไป
ในทางทุจริต
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (แผนยอยที่ 3.1)
การพัฒนากฎหมาย – พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
และมาตรการตาง ๆ ใหสอดคลองกับบริบทและเอื้อตอการพัฒนา
ประเทศ

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปี ระสิทธิภาพ

นโยบายหลัก
10. การฟนฟูทรัพยากรธรรมาชาติและ
การรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อการสราง
การเติบโตที่ยั่งยืน

4. การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
7. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน (พลังงาน
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม)
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

6.1 เสริมสรางระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหลงกําเนิด
ใหมีประสิทธิภาพ

๖ = ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

10. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม (แผนยอย
ที่ 3.1) ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
การเสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมืองที่ดี
(ตระหนักรูและการมีสวนรวมดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม)
18. การเติบโตอยางยั่งยืน (แผนยอยที่ 3.3) การสราง
การเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพ
ภูมิอากาศ (แผนยอยที่ 3.5) การยกระดับกระบวนทัศน
เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ

5. การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

4. การสรางโอกาสความเสมอภาค
และความเทาเทียมทางการศึกษา

1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย
2. การสรางความเปนธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

12(3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา

12 = ดานการศึกษา

17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
(แผนยอยที่ 3.1) การคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐาน
และหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ

4. การสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย
และการสรางสังคมแหงการเรียนรู

7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21

นโยบายหลัก
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและ
การพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
นโยบายเรงดวน

1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

8 = ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
8(1) ปฏิรูปการรูเทาทันสื่อของประชาชน
9 = ดานสังคม 9.5 การมีสวนรวม การเรียนรู การรับรู
และการสงเสริมกิจกรรมทางสังคม
12 = ดานการศึกษา 12(1) การปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรูของประเทศ
12(2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน
12(4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและ
พัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูอาจารย
12(5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
12(7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยพลิกโฉม
ดวยระบบดิจิทัล

10. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม (แผนยอยที่ 3.1) ปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ
และการเปนพลเมืองที่ดี
11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต (แผนยอยที่ 3.1) การสราง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
มนุษย – สงเสริมการมีสวนรวมภาครัฐ ภาคเอกชน อปท.
ครอบครัว ชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย – พัฒนา
ระบบฐานขอมูลเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย (แผนยอย
ที่ 3.2) การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย
(แผนยอยที่ 3.3) การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน (แผนยอย
ที่ 3.4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ วัยแรงงาน
(แผนยอยที่ 3.5) การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ
12. การพัฒนาการเรียนรู (แผนยอยที่ 3.1) การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 (แผนยอยที่ 3.2) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษย
ที่หลากหลาย

3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม
เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

นโยบายหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค
นโยบายเรงดวน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต

1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน
7. การพัฒนาโครงการพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

3. การเกษตร (แผนยอยที่ 3.5) เกษตรอัจฉริยะ (3.5.1)
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเขาถึงและใชประโยชน
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร
5. การทองเที่ยว (แผนยอยที่ 3.6) การพัฒนาระบบนิเวศ
การทองเที่ยว (3.6.1) พัฒนาชุมชน ผูประกอบการ และ
บุคลากรดานการทองเที่ยว
6. พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ (แผนยอยที่ 3.1) การพัฒนา
เมืองนาอยูอัจฉริยะ
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ (แผนยอยที่ 3.1) การพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก/การพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต/การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (แผนยอยที่ 3.2) การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมดานสังคม (3.2.1) พัฒนา ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัย (แผนยอยที่ 5) ดานปจจัย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (3.5.1) เพิ่มจํานวน
และคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม

2. การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

1. การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

9. การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นทีช่ ายแดนภาคใต

นโยบายหลัก
1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
2. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ
และความสงบสุขของประเทศ
นโยบายเรงดวน

5. การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่นคงและ
ยั่งยืน

12(1) ปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวม
12(2) ปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน
12(3) ปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
12(5) ปฏิรูปจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
12(7) ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิก
โฉมดวยระบบดิจิทัล

12 = ดานการศึกษา

การเมืองและการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

1 = ดานการเมือง 1.1 การเสริมสรางวัฒนธรรมทาง

1. ประเด็นความมั่นคง (แผนยอยที่ 3.1) การรักษา
ความสงบภายในประเทศ (3.1.1) เสริมสราง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต
การปกครองระบอบประชาธิปไตย (แผนยอยที่ 3.2)
การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอ
ความมั่นคง (3.2.1) - ปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด – ปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง
ทางไซเบอร – ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต

1. ความมั่นคง

ยุทธศาสตรแผนปฏิบตั ิาชการฯ
ศธ. ป 2564

นโยบายรัฐบาล
(พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

1 = ดานการเมือง
2 = ดานการการบริหารราชการแผนดิน
3 = ดานกฎหมาย
4 = ดานกระบวนการยุติธรรม
5 = ดานเศรษฐกิจ
6 = ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7 = ดานสาธารณสุข
8 = ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
9 = ดานสังคม
10 = ดานพลังงาน
11 = ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
12 = ดานการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) (1) – (7)

ระดับ 2

ระดับ 1

แผนผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ ของประเทศ สูแแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กลยุทธภายใต
ประเด็น
ยุทธศาสตร

1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะ
การเรียนรูที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 สอดคลอง
เหมาะสมกับการเสริมสรางความมั่นคง
ในแตละบริบท

เปาประสงค
ตามประเด็น
ยุทธศาสตร

1. ปลูกฝงคานิยมและหลักคิดที่ถูกตอง เพื่อ
เสริมสรางเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
2. ยกระดับและสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู/วิชาชีพ
ดวยศาสตรพระราชาและตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพื้นที่พิเศษ(พื้นที่สูง
พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝง
ทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว)
3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการ
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดหรือ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม

S1. พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง

ตัวชี้วัดรวม

ประเด็น
ยุทธศาสตร
(Strategy : S)

1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อยูในระดับผาน ตามเกณฑ ITA(Integrity &Transparency
Assessment)

S4)

1. ผูเรียนมีคุณภาพทักษะและสมรรถนะการเรียนรูที่จําเปนในศตวรรษที่ 21

S3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ

S4. สรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา

1. จํานวนประชาชนเขาถึงหลักสูตร/สื่อ/แหลงเรียนรูที่จัดการศึกษา
ในรูปแบบการเรียนรูต ลอดชีวิต (Lifelong Learning)

(G3

อยางทั่วถึงและเสมอภาค

G3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

3. สงเสริม สนับสนุนการสรางโอกาส และความเสมอภาค
ในการเขาถึงการศึกษาอยางทั่วถึง ตามศักยภาพของผูเรียน
เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา

1. พัฒนาทักษะแรงงานฝมือตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงานในพื้นที่
และภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม ทองเที่ยว พื้นที่เมือง
นาอยูอัจฉริยะ)
2. สงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรูและ
การอาชีพรูปแบบใหมผา นระบบดิจิทัล
3. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
การบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนา
บุคลากรวิจัยทางการศึกษา

1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษา 1. เพิ่มและกระจายโอกาสทาง
2. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอยางเปน
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ระบบผานประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติ
การศึกษาตามอัธยาศัย ใหผเู รียน
3. สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูทสี่ มวัย ทักษะอาชีพและ
สามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรู
ทักษะชีวิตที่เทาทันและสามารถอยูรวมในสังคมศตวรรษที่ 21
ที่มีคุณภาพไดอยางหลากหลาย
4. สรางแพลตฟอรมดิจิทลั รองรับการเรียนรูรูปแบบใหมและการพัฒนา ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
สมรรถนะที่จําเปนของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุมเปาหมาย
5. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางหลักคิดและทัศนคติที่ 2. สงเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต
ถูกตองดานระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปน และสื่อการเรียนรูผ านระบบดิจิทลั
พลเมือง
ออนไลนแบบเปด ที่เหมาะสมและ
6. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใชภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม) หลากหลาย สะดวกทุกที่ ทุกเวลา
ตอยอดการเรียนรูและการประกอบอาชีพ
ตอการเขาถึงและพัฒนาการเรียนรู
7. สงเสริมกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักในการจัดการ ตลอดชีวิต
คุณภาพสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวม

1. ผูเรียน ขาราชการ ครู บุคลากร
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่สงผลตอการพัฒนาทักษะ 1. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษา
ทางการศึกษา มีสมรรถนะทีต่ อบสนอง
ที่มีคุณภาพ อยางทั่วถึง และ
ที่จําเปนของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
ความตองการของตลาดแรงงานและ 3. หนวยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคและ เสมอภาคดวยรูปแบบที่หลากหลาย
การแขงขันของประเทศ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

S2. พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ

1. รอยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนน
รอยละ 50 ขึน้ ไป เพิ่มขึ้น
2. รอยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)แตละภาคเรียนเพิ่มขึน้

S1, S2, S3)

G2. ผูเรียนมีการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
และมีทักษะทีจ่ ําเปนในศตวรรษที่ 21

G1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหาร
และการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
(G1 S5)

เปาประสงครวม
(Goal : G)
(G2

2. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ใหสอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21

1. สงเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษา
แบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน

1. สงเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต ใชในการบริหาร
ราชการ/ใหบริการประชาชน
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และฐานขอมูลกลางดานการศึกษา
ใหเปนเอกภาพ เชือ่ มโยงกัน เปนปจจุบัน และทันตอการใชงาน
3. สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ในการ
บูรณาการเชือ่ มโยงทุกระดับ และการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนในพื้นทีน่ วัตกรรม
การศึกษา
4. เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
5. ปรับปรุงโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงานใหมีความยืดหยุน คลองตัว
ไมซ้ําซอน และทันสมัย เอื้อตอการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองคกร
6. พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหมีสวนรวมจัดกิจกรรม
รณรงค เฝาระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต
7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน

1. หนวยงาน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความตองการของผูร ับบริการไดสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล

S5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพ

1. รอยละของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
สามารถนําผลการพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงาน
2. รอยละของขาราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอื่น พนักงาน และลูกจาง
ที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะสามารถนําผลการพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงาน

G4. ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ
ที่สงผลตอการพัฒนาทักษะที่จําเปนของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
(G1
S3, S5)

4..สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนา
สมรรถนะของขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่สงผลตอการพัฒนาทักษะที่จําเปนของผูเรียนในศตวรรษที่ 21

การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรับการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพและมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

วิสัยทัศน

แผนผังความเชื่อมโยงสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป)

